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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٢٦(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 -رضي اهللا تعالى عنهما- عمر وفي صحيح البخاري عن عبد اهللا بن :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

إلى بني جذيمة  -رضي اهللا تعالى عنه- الوليد  خالد بن-صلى اهللا عليه وسلم-بعث رسول اهللا  :قال
لغ  فب، فجعل خالد يقتلهم،أناصبأنا صب:  فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون،فدعاهم إلى اإلسالم

 وبعث )١())اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد(( :قالديه وع ي فرف-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا ذلك رسوَل
قتالهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلبىفود - عنهرضي اهللا تعالى- اًعلي .  

   .وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ اإلمام أو نائبه يكون في بيت المال
  : أما بعد،ل اهللالحمد هللا والصالة والسالم على رسو ،بسم اهللا الرحمن الرحيم
تشتمل على كثير  ناأنا صبأصب:  قتل هؤالء حينما قالوا-رضي اهللا عنه-أن خالداً  فيها فهذه الرواية التي ذكر

      النبي  منهم اعتبرهأنانا صبصبأ: في قولهممثل هذا التعبير  ومن ذلك أن ،من المعاني والفوائد واألحكام
 بل كان يستعمله الكفار في ،األلفاظ الشرعية وال يقوم مقام الشهادتين مع أنه ليس من -صلى اهللا عليه وسلم-

 قد علق ذلك في أذهانهم  القوم وهؤالء،صبأ فالن:  ويقولون يسمونهم الصابئة حيث كانوااالستهزاء بالمسلمين
أن ظنوا  ف، لكثرة ما أذاعه الكفار"تأصب": يقولفعليه أن  وظنوا أن من أراد أن يسلم ،على المسلمين

 فاعتبر ذلك ، بقدر جهدهم ومعرفتهم وعلمهم،اأنصب:  فقالوا،أن هذا هو الدين والمسلمين يحبونه ويقرونه
  . منهم دخوالً في اإلسالم-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

 صلى اهللا- قتلهم بهذا ولم يقتص النبي -رضي اهللا عنه- اًأن خالدمن الفوائد واألحكام في هذا الحديث أيضاً و
  .قتل أناساً قد دخلوا في اإلسالمأنه ظاهر األمر   مع أن، لهم منه- وسلمعليه

 ومع ، أن ال إله إال اهللاأشهد: قالذاك ف أسامة بن زيد وغير أسامةومثل ذلك ما ورد في الخبر المشهور عن 
ها متعوذاً هو ظن أنه قال في ذلك ف منه؛ ألنه متأول مجتهد-صلى اهللا عليه وسلم-ولم يقتص النبي  ذلك قتله

  . فقتله بهذا االعتبار، أنه ال زال على كفره فاعتبر،ولم يقلها صادقاً
 المسلمين أنه ويخبر ، حيث فر الناسكل االطمئنانحيث اطمأن عنده غنم وظاهر األمر أنه مسلم وذاك رجل 

 ِلمن َألْقَى ِإلَيكُم السالَم والَ تَقُولُواْ{ :اآلية تقول فنزلت غنمهتل وأخذت  بإلقاء السالم عليهم ومع ذلك قُمسلم
–   وا ومع ذلك لم يقتص النبي ئ، فهؤالء أخطالغنائم واألغنام أي من أجل ]سورة النساء) ٩٤([ }لَستَ مْؤِمنًا

مثل في  -صلى اهللا عليه وسلم- كان  للمقتول وإنما بين أن ذلك خطأ، فالمقصود أنه-صلى اهللا عليه وسلم
 لو نظرت بمعنى أنك ، الموقف الصحيح وتنتهي القضية-مرضي اهللا تعالى عنه-ألصحابه ن يبيهذه القضايا 

                                                
 ).١٥٧٧ص  / ٤ج ) (٤٠٨٤ ( خالد بن الوليد إلى بني جذيمة-صلى اهللا عليه وسلم-باب بعث النبي  -أخرجه البخاري في كتاب المغازي  - 1
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 وما يقع عادة في الجهاد في سبيل اهللا من بعض األخطاء ، في السيرة-مرضي اهللا عنه-إلى أخطاء الصحابة 
ثم تنتهي  ه الصوابيبين لهم وجكان  -صلى اهللا عليه وسلم- تجد أنه والتجاوزات واالجتهادات وما أشبه ذلك

 -مرضي اهللا تعالى عنه-كان الخلفاء الراشدون  وهكذا  بعد ذلك حيث تبين الصواب من الخطأ،القضية
  . وينتهي األمر من بعض األفرادلك األخطاء التي تقعتمثل الحق في ون يبين

 وعلى في اإلعالم اءبعض األخطاء فإنه تحصل شنائع للرد على تلك األخطإذا وقعت من المجاهدين أما اليوم 
 وهذا تصرف غير ،أول من سيتفرق عنهم هم الذين معهم حتى إن ،العالم كله من شرقه إلى غربهمستوى 

 مظنة لوقوع أخطاء وتجاوزات -عز وجل-الجهاد الشرعي في سبيل اهللا صحيح مع أخطاء المجاهدين؛ ألن 
قَال تُفم لكنها تقوالجهاد في سبيل – تي على هذا األصل الكبير الشرعيتأ وليس معنى ذلك أن هذه األخطاء ،ر

 األمر ثم مونيأتي الكفار ويضخِّم بحيث  وهكذا أخطاء المسلمين ليس من العدل أن تضخَّ،ال يجوزهذا ف -اهللا
هم الذين يتحملون هذه األخطاء  وإنما المخطئون هذا ال يرجع إلى اإلسالمف ينسبون ذلك الخطأ إلى اإلسالم

مثل ذلك أيضاً يجب رد األخطاء التي يرتكبها بعض  و، ذلك إلى اإلسالمةنسب يصح أن نقبل وتبعاتها وال
 ال يؤتى على  لكنرواد المساجد وأخطاء المعلمين وأخطاء طالب العلم وأخطاء غيرهم من شرائح األمة

  .وقعت من أولئك الناسويبطل أو يراد إبطاله بناء على أخطاء  األصل الشرعي
ال ينبغي غض الطرف عن الخطأ ولو صدر من  و،هذه القضايامثل يراعي أن  اإلنسان على على كل حالو

 وما ضر المسلمين في عشرات السنين التي مضت مثل كتم هذه األشياء وإنكارها ،حسن إنسان قصده
ة ثم تنكشف األمور عن باليا ح األمة زعماً بأن ذلك من المصلنخفى عوجحدها وأن ذلك غير صحيح وي

أنه  ال بد أن يبين الخطأ بالمقابل، وفي جهاد األعداء كتذهب معها ثمرات هذه األعمال جميعاً فايا وخزاياورز
 ،خطأ والمخطئ يجب إعالمه بخطئه وإيقافه عن هذا الخطأ إن أمكن لكن ال يؤتى على األصل الشرعي

  . واهللا المستعان،ء المسلمينبقى له منزلته ومكانته وحرمته وإال ألغينا اإلسالم بأخطاتاألصل الشرعي ف
إال أن يتصدقوا بها فال   مسلمة إلى أهلهفتجب فيه الدية: أي ]سورة النساء) ٩٢([ }ِإالَّ َأن يصدقُواْ{ :وقوله
  .تجب

 فهذا يسمى صدقة ،إسقاط الدية يعني ب]سورة النساء) ٩٢([ }ِإالَّ َأن يصدقُواْ{ : قوله تعالى فيالتصدق المذكور
) ٢٨٠([ }وِإن كَان ذُو عسرٍة فَنَِظرةٌ ِإلَى ميسرٍة وَأن تَصدقُواْ خَير لَّكُم{ :ني في الد-عز وجل-قوله  كوهو

  .وأن تصدقوا بإسقاط الدين أو بإسقاط بعضه يعني ]سورة البقرة
إذا كان القتيل  : أي]سورة النساء) ٩٢([ } رقَبٍة مْؤِمنٍَةفَِإن كَان ِمن قَوٍم عدو لَّكُم وهو مْؤِمن فَتَحِرير{ :وقوله

وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة ال غير  أولياؤه من الكفار أهل حرب فال دية لهممؤمناً ولكن.  
تيل أولياؤه أهل  فإن كان الق: أي]سورة النساء) ٩٢([ اآلية }وِإن كَان ِمن قَوٍم بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ{ :وقوله

  .لهم، فإن كان مؤمناً فدية كاملةيهدنة فلهم دية قتذمة أو 
إذا كان القتيل مؤمناً  :أي ]سورة النساء) ٩٢([} فَِإن كَان ِمن قَوٍم عدو لَّكُم وهو مْؤِمن{ :يقول تعالى في اآلية

ٍم {: م قال سبحانه ث،هذا تنصيص على أنه مؤمنف ،-أهل حرب- أولياؤه من الكفار ولكنِمن قَو ِإن كَانو
ولذلك  فلم يذكر اإليمان إن كان المقتول من قوم كفار معاهدين، ]سورة النساء) ٩٢([ }بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ
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 حيث يتحمل اإلمام الدية فيدفعها من بيت مال المسلمين إن  يشمل الكافر منهم أيضاًمعاهدينالقوم في الالحكم ف
يتحمل تبعة أخطاء من  هو الذي ألن اإلمامن الذي قتل هذا القتيل من المعاهدين الجيش أو فلول الجيش؛ كا

إنه  ف بأن تنازع معه فقتلهمن آحاد الناسكان القاتل ، أما إذا  ونحو ذلكتحت يده ممن يعملون لمهام الجهاد
الغدر حصل لما المعروفة أنه الضمري عمرو بن أمية  فإن في قصة يتحمل الدية بنفسه وليس اإلمام؛ ولذلك

المدينة وجد رجلين فأكل معهما وحادثهما فلما ناما ه إلى طريق وفي هو من القتل نجا بالمسلمين في بئر معونة
صلى - فلما رجع إلى النبي هعظام عين واحد منهما حتى سمع خشخشة عمد إليهما فقتلهما وأدخل الرمح في

 عهد وليسوا من الكفار -صلى اهللا عليه وسلم-النبي  بينهم وبين الرجلين  أن أخبره فتبين-اهللا عليه وسلم
 وكان قد أتى على  القتيلين،يجمع دية -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ذهب  ف،السبعين من القراءا الذين قتلو

 ن النبي الحظ أي ف، النضير بنيقصة سبب غزوة كما هو معلوم من وأرادوا قتله بإلقاء الحجر يهود النضير
  .كفارمن ال مع أن القتيلين من بيت المال  إياها فأعطاهم  الدية هو الذي تحمل-صلى اهللا عليه وسلم-
  ، فإن كان مؤمناً فدية كاملة،لهمي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قت:أي

   ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة 
 رعايا الدولة المسلمة التي فتحت وبقي بعض أهلها  منيعني– ن من أهل الذمةالمستأم  أن الحكم فيبمعنى
ال يحل قتله  حاله هذاحيث إن من كان  ،ميثاقعهد وكان بينكم وبينهم من الذي لحكم نفس ال هو -الكفرعلى 

هد إذا قتله ، والمقصود أن هذا المستأمن أو المعاآلحاد الناسقتله يس لإذا نقض العهد  و،إال إذا نقض العهد
  .ألوليائه أحد غير اإلمام وجبت الدية

فإن كان مؤمناً فدية كاملة ويجب أيضاً على القاتل " :من قوله" فإن كان مؤمناً ":يرالحافظ ابن كث في قول
سواء  وعليه يكون الحكم فيه ما ذكر بعده ،اهللا لم يقيد ذكر المقتول باإليمان أناه مقتض "تحرير رقبة مؤمنة

ككبير -من أهل العلم  وذلك أن ، وهذا القول كأنه قول وسط في هذه اآليةتول مسلماً أو كافراً؛ المقكان
فَِإن كَان ِمن قَوٍم عدو لَّكُم وهو { : إن الفرق بين قوله تعالى:يقولمن  -رحمه اهللا-ابن جرير المفسرين 

ْؤِمن{ :وبين قوله} مو نَكُميٍم بِمن قَو ِإن كَانيثَاقٌوم منَهيقوم عدو ين إال أن األول من غير مؤمنهما ي أن كل}ب
ِمن قَوٍم بينَكُم {:  في قولهاللفظ الحافظ ابن كثير نظر إلىف ،من قوم بينكم وبينهم عهدالثاني و لكممحاربين 

قد سبق فإن كان غير مؤمن ف ، ويحتمل أن يكون غير مؤمٍناًيحتمل أن يكون مؤمنووجد أنه  }وبينَهم ميثَاقٌ
وهي قراءة -لحسن قراءة امضافاً إلى ذلك  -ذلكعلى خالف في –الدية أن في أهل الذمة   الذي يفيدالنص

من هنا رجح  )وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فدية( -غير متواترة كما هو معروف
  .ة أعني أن فيه الدية والكفار بأهل اإليمانالحافظ أن هذا الحكم األخير مختص

وِإن كَان ِمن قَوٍم بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ فَِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى َأهِلِه وتَحِرير رقَبٍة مْؤِمنَةً فَمن لَّم يِجد { :قال تعالى
ِنفَِصييتَتَاِبعِن ميرشَه نا بين وهو من قوم غير مؤمن  المقتولحال كونأنه في يعني  ]سورة النساء) ٩٢([ }ام

وفيه  -صلى اهللا عليه وسلم-كما ثبت عن النبي - الدية أيضاً  الشرع على أنهم يعطون فقد دلوبينهم ميثاق
 صدمف صار له حادث اًإنسانأن  لو  ومثاله،شهرين متتابعينصيام بتحرير رقبة فإن لم يجد فإما  الكفارة أيضاً

 صيام شهرين متتابعين والعليه يعتق رقبة فإن لم يجد ف فإنه إضافة إلى الدية سلمغير مشخصاً فاتضح أنه 
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 عليهمسألون عن ديات أناساً يمن المؤسف أننا نسمع  و،كفارة الظهارفي اً كما إطعام ستين مسكينينتقل إلى 
، فاهللا  مشكلة وهذه،مسكينأطعم ستين : قال لناأو سألنا فالناً فسألنا إمام المسجد : يقولونوكفارات قتل ف

  .المستعان
: أي ]سورة النساء) ٩٢( [}فَمن لَّم يِجد فَِصيام شَهريِن متَتَاِبعيِن{أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة  ويجب

 فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس ، آخرهماال إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى
  .استأنف

 وأما األعذار المبيحة للفطر  بعد،كأنه ما صام وبدأ الشهرين من جديد وجب عليه أن ي يعني"ستأنفا": قوله
  . ال تقطع التتابع في الصيامفهذه والمرض لحيض والنفاسكا في رمضان

 منهم -من عليه صوم شهرين متتابعين- في مثل هذا الصيام ومن أهل العلم من ذكر قوالً هو أحوط للذمة
 الصوم يوقع هذاإن من عليه صيام شهرين متتابعين فل: حيث يقول -رحمه اهللا- األمين الشنقيطي الشيخ محمد

 ، فليس داخالً في هذاشيء اضطراراًيه إذا نزل عل أما ، هو يعني ال يكون قطعه بيده،في وقت ال ينقطع فيه
م التشريق، ومثله من بدأ  فهذا سيقطعه عيد األضحى وأيا-مثالً–ي شهر ذي القعدة فلكن أن يبدأ الصيام 

 وقبل صم بعد رمضان: لذلك نقولعيد الفطر  رمضان والصيام بعد دخول شهر شعبان فإنه سيقطع صيامه
  .، واهللا أعلممن غير قصد وال إرادةك  إال ما نزل بذي القعدة أو بعد أيام التشريق فبذلك يمكنك أن تدفع قطعه

 إذا لم يجد هذه توبة القاتل خطًأ: أي ]سورة النساء) ٩٢([ }لّه عِليما حِكيماتَوبةً من اللِّه وكَان ال{ :وقوله
  .العتق صام شهرين متتابعين

  . قد تقدم تفسيره غير مرة]سورة النساء) ٩٢([ }وكَان اللّه عِليما حِكيما{
 اآلية }ن يقْتُْل مْؤِمنًا متَعمداوم{ :ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال

 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك ]سورة النساء) ٩٣([
والَِّذين لَا يدعون مع اللَِّه ِإلَها { :حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان ،باهللا في غير ما آية في كتاب اهللا

قِّآخَرِإلَّا ِبالْح اللَّه مرالَِّتي ح النَّفْس قْتُلُونلَا يا { : وقال تعالى]سورة الفرقان) ٦٨([ اآلية } واْ َأتُْل مالَوقُْل تَع
  .]سورة األنعام) ١٥١([اآلية  }حرم ربكُم علَيكُم َأالَّ تُشِْركُواْ ِبِه شَيًئا

رضي اهللا -صحيحين عن ابن مسعود  فمن ذلك ما ثبت في ال،القتل كثيرة جداًواآليات واألحاديث في تحريم 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -تعالى عنه

  .)٢())الدماء
 رسول اهللا قال:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وفي الحديث اآلخر الذي رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت 

فإذا أصاب دماً حراماً   صالحاً ما لم يصب دماً حراماًال يزال المؤمن معنقاً((: -صلى اهللا عليه وسلم-
  .)٣())بلّحَ

                                                
باب المجازاة بالدماء  -كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ومسلم في ) ٢٥١٧ص  / ٦ج ) (٦٤٧١( أخرجه البخاري في كتاب الديات - 2

 ).١٣٠٤ص  / ٣ج ) (١٦٧٨(في اآلخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 
 ).٧٦٩٣(مع برقم وصححه األلباني في صحيح الجا) ١٦٧ص  / ٤ج ) (٤٢٧٢ ( تعظيم قتل المؤمنيباب ف -أخرجه أبو داود في كتاب الفتن  - 3
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مبادر ومسرع في  فهو ما لم يصب دماً حراماًيعني أنه  ))معنقاً صالحاً(( :-عليه الصالة والسالم–قوله 
 المراد أنه يسير سيراً صحيحاً في اآلخرة في ل أن يكونويحتمومنبسط في عمله،  -عز وجل-طاعة اهللا 

  .ة ما لم يصب دماً حراماًضيوفي حالة مر -عز وجل-عافية اهللا الحساب وعلى الصراط فهو في 
بلّح الرجل يعني انقطع : يقال ))فإذا أصاب دماً حراماً بلّح(( :-عليه الصالة والسالم– قولهمعنى بلَّح في و

قطع المسافات فإذا أصابه اإلعياء  يينطلق فتجده  مثالًعير بفال ،اإلعياء من كثرة المشي وبعسيره من الت
يسدد ويقارب حتى يصل إلى فهو  -عز وجل-هكذا المؤمن ال يزال يسير سيراً في عافية اهللا  و،الشديد انقطع

 ، من السير البعيرالتعب كما قطع الذنب وقطعهقعده هذا  أ: أيوالنجاة فإذا أصاب دماً حراماً بلّح مطلوبه
  .نسأل اهللا العافية
رضي اهللا - وقد كان ابن عباس )٤())زوال الدنيا أهون عند اهللا من قتل رجل مسلملَ((: وفي حديث آخر

  . يرى أنه ال توبة لقاتل المؤمن عمداً-ماتعالى عنه
 ،من بعدهماعة من الصحابة وهذا منقول عن جم" يرى أنه ال توبة لقاتل المؤمن عمداً سابن عباكان ": قوله

من التابعين أبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن  و، هريرة وعبد اهللا بن عمرو بن العاصوبأمن الصحابة 
  .للقاتل عمداً أنه ال توبة  كانوا يرونكلهم البصري وقتادة والضحاك وعبيد بن عمير

نزلت : ى ابن عباس فسألته عنها فقالاختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إل: وروى البخاري عن ابن جبير قال
هي آخر ما نزل وما نسخها  ]سورة النساء) ٩٣([ }ومن يقْتُْل مْؤِمنًا متَعمدا فَجزآُؤه جهنَّم{ :هذه اآلية

  .)٥(شيء
هللا نسأل ا- ثم بعد ذلك ، وصالح الحال واالستقامة وما إلى ذلك-عز وجل-قد يبدأ اإلنسان باإلقبال على اهللا 

 لكن -عز وجل-ما عند اهللا  يكون مقصوده  مع أن يل فيها إطالقاًويجره الشيطان إلى أشياء ال تأ قد -العافية
 ،الواجب على اإلنسان أنه إذا اشتبه عليه أمر تركه واشتغل بما يعلم ويتوثق منه، لذلك كان ما عرف الطريق

إن قام بها  الجنةها ليصل بها إلى يشتغل بء أن  يمكن للمرعبادات كثيرة جداًفهناك هذه الشريعة واسعة و
ح  ولو أنه اشتغل باأليتام بالمس،ترك المحرماتيعمل الواجبات و فينبغي للمسلم أن ي-عز وجل-لوجه اهللا 

ستغرق  لو اهذا باب واسع عموماً فاألرامل والفقراءكذا االعتناء ب وكفالتهم و،على آالمهم ودموعهم وإطعامهم
  )) هكذا في الجنةأنا وكافل اليتيم(( : يقول-صلى اهللا عليه وسلم-ذلك إلى الجنة فالنبي صل بو فيه لكل جهده

  .)٦(ً وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا
غير  المرء اشتغل بدعوة الجاليات من لو أن ف،ومن الطرق السهلة الموصلة إلى الجنة الدعوة إلى اهللا

  .هم بحاجة إلى أقل الجهود ويصل بإذن اهللا إلى الجنة و،واسعذا باب  فهالمسلمين أو بدعوة المسلمين

                                                
 باب تعظيم الدم –والنسائي في كتاب تحريم الدم ) ١٦ص  / ٤ج ) (١٣٩٥ (ما جاء في تشديد قتل المؤمنباب  -أخرجه الترمذي في كتاب الديات  - 4
 ).٥٠٧٧(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٨٢ص  / ٧ج ) (٣٩٨٧(
ص  / ٤ج  ) (٣٠٢٣(ومسلم في كتاب التفـسير      ) ١٧٨٤ص   / ٤ج  ) (٤٤٨٥( سورة الفرقان    باب تفسير  – أخرجه البخاري في كتاب التفسير       - 5

٢٣١٧.( 
 ).٢٠٣٢ص  / ٥ج ) (٤٩٩٨( باب اللعان –أخرجه البخاري في كتاب الطالق  - 6
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 إلى اهللا  من العمل الطيب والصالح الذي يوصل مجمع على أنها أعمال كثيرة جداً ال شبهة فيهاتوجد وهكذا 
بما يعمل  أنيستطيع اإلنسان والحاجة واسعة وقائمة ، ف إلى أعظم المنازل اإلنسان ويصل به-تبارك وتعالى-

 بحال من جوزتال  انحراف وضاللإنها : أهل العلميقول عنها  أما أن يدخل في أمور ، إلى الجنة بهيصل
  .- العافيةهللانسأل ا-األحوال فهذا طريق للضياع والهالك 

 واثق من إذا اشتبه عليه شيء تركه وال يدخل في شيء إال وهوفعمل عقله وينظر يفكر ويأن اإلنسان على ف
-اهللا وليعلم أن ،  فيتركهوما عدا ذلك وال يقول شيئاً إال وهو قادر على إثباته ، في دنياه وآخرتهأنه ينفعه

اإلنسان هو الذي  لألسف أن فال يحاسبه عليها لكن التي يعجز عنها عليه األمور سقطقد أ -تبارك وتعالى
ما امتدت األعناق  ويتكلم في أمورخل له فيها، أو يفتي ال دالذي يدخل نفسه في أمور هو يضيق على نفسه و

وقد إال بعد مدة  ثم ما تدري من أهل العلم أصالًدونه إليه وما انتظر الناس كالمه وما طلبوا فتواه وال يع
هو من  وقع في الدعاة إلى اهللا وفي أهل الخير وجعلهم مادة للسخريةونتقد الدين وانتكس وانحرف تماماً وا

 وكم من أناس نعرفهم ورأيناهم كانوا بهذه -نسأل اهللا العافية- ن يحرم كل شيء حتى الملعقة والشوكةقبل كا
 عليه ويلزم ما يعلم ويترك ما -عز وجل-فالمقصود أن اإلنسان يبقى في ما وسع اهللا  ،الطريقة ثم انحرفوا

  . نفسهر عرف قدًأ امر اهللارحم و،عليه يلتبس
تعلم التجويد  فعرفتبما  بل انشغل ،بهاتشتغل وال  في دقائق المسائلتدخل أن ال ت فعليك أخي المسلم

لزم ا و، التي تحسنها ومما هي من أساسيات الدين التي تخصكوالطهارة والصالة وما أشبه ذلك من القضايا
  . وبعلمهم-تبارك وتعالى-خوفهم من اهللا ب و،بدينهم وبهمن تثق الجادة وكن مع أهل العلم الذي

 .أجمعين، والحمد هللا رب العالمين على نبينا محمد وعلى آله وصحبهوسلم وبارك اهللا وصلى 
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